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DECIZIA NR. 10380/05.08.2019
privind soluţionarea contestaţiei formulată de

Persoana Fizică R
înregistrată la Direcția Regională Vamală X - Biroul Vamal de Interior X
sub nr. .2019 şi la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi

sub nr. .2019

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Direcția Regională Vamală X -
Biroul Vamal de Interior X, prin adresa nr. ..2019, înregistrată la Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice X sub nr. ..2019, cu privire la
contestaţia formulată de Persoana Fizică R., CNP ..., cu domiciliul în Sat D...,
reprezentat prin domnul C. avocat în cadrul Cabinetului de avocat ., în baza
împuternicirii avocațiale nr. ...2019.

Persoana Fizică R. solicită comunicarea actelor de procedură la
Cabinetul de avocat C...

Persoana Fizică R. formulează contestaţie împotriva Deciziei
nr. ..2019 referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor
fiscale, emisă de Direcția Regională Vamală X- Biroul Vamal de Interior X cu
privire la suma de S lei, reprezentând:
 S lei - dobânzi taxe vamale;
 S lei - dobânzi accize;
 S lei - dobânzi TVA

Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 zile prevăzut de
art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de faptul că actul
administrativ fiscal atacat a fost comunicat la data de ..2019, iar contestaţia a
fost depusă la data de ..2019, fiind înregistrată la Direcția Regională Vamală
X - Biroul Vamal de Interior X sub nr. ..2019.

Constatând că în speţă sunt îndeplinite prevederile art. 268, art. 269,
art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1 din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Iaşi este legal investit să soluţioneze contestaţia.

I. Persoana fizică R formulează contestaţie împotriva Deciziei
nr. ..2019 referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor
fiscale, emisă de Direcția Regională Vamală X - Biroul Vamal de Interior
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X, cu privire la suma de S lei, reprezentând dobânzi taxe vamale în sumă
de S lei, dobânzi accize în sumă de S lei, dobânzi TVA în sumă de S lei,
motivând în susţinere următoarele:

Prin contestația formulată petenta susține că decizia atacată este
netemeinică și nelegală.

Astfel, precizează că nu datorează nici o sumă de bani pentru plata
cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, și alte venituri ale bugetului
general consolidat.

Precizează că nu i s-a adus la cunoștință care este suma de achitat
cu titlu de taxă vamală și termenul în care ar fi trebui achitată suma.

De asemenea, afirmă că nu i s-au adus la cunoștință care sunt
bunurile mobile/imobile care au făcut obiectul vămuirii și pentru care au fost
stabilite obligații de plată cu titlu de taxe vamale.

Solicită anularea deciziei atacate, având în vedere că nu există
dovada existenței datoriei.

II. Organul vamal din cadrul Direcției Regionale Vamale X -
Biroul Vamal de Interior Vaslui, pentru neachitarea la scadență a
debitelor stabilite prin Actele Constatatoare nr. ..2002, nr. ..2002 și
nr. ..2002 emise de Direcția Generală a Vămilor-Direcția Generală
Vamală Interjudețeană X - Biroul Vamal de Control și Vămuire la Interior
pe numele Persoanei fizice R. în temeiul prevederilor art. 93, art. 98 lit. c),
art. 173, art. 174 alin. (1)-(2), art. 176 alin. (1) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, au calculat și stabilit în sarcina persoanei fizice prin Decizia
nr. ..2019 referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor
fiscale, pentru perioada 01.01.2014-31.12.2018, dobânzi în sumă de S lei,
astfel:
 S lei - dobânzi taxe vamale;
 S lei - dobânzi accize;
 S lei - dobânzi TVA.

Pentru neachitarea la scadență a accizelor în sumă de S lei, stabilite
prin Actele Constatatoare nr. ..2002, nr. ..2002 și nr. ..2002, emise de Direcția
Generală a Vămilor-Direcția Generală Vamală Interjudețeană X-Biroul Vamal
de Control și Vămuire la Interior pe numele Persoanei fizice R. s-au
calculat pentru perioada 01.01.2014-31.12.2018 dobânzi în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadență a TVA în sumă de S lei, stabilită prin
Actele Constatatoare nr. ..2002, nr. ..2002 și nr. ..2002, emise de Direcția
Generală a Vămilor-Direcția Generală Vamală Interjudețeană X-Biroul Vamal
de Control și Vămuire la Interior pe numele Persoanei fizice R., s-au
calculat pentru perioada 01.01.2014-31.12.2018 dobânzi în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadență a taxelor vamale în sumă de S lei,
stabilite prin Actele Constatatoare nr. ..2002, nr. ..2002 și nr. .2002, emise de
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Direcția Generală a Vămilor-Direcția Generală Vamală Interjudețeană X-
Biroul Vamal de Control și Vămuire la Interior pe numele Persoanei fizice R.
s-au calculat pentru perioada 01.01.2014-31.12.2018 dobânzi în sumă de
S lei.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei şi
având în vedere motivaţiile petentului, constatările organului vamal şi
actele normative în vigoare pentru perioada verificată, se reţin
următoarele:

1. Referitor la suma de S lei, reprezentând dobânzi taxe vamale
în sumă de S lei, dobânzi accize în sumă de S lei şi dobânzi TVA în
sumă de S lei, aferente perioadei 01.01.2014-31.12.2018, stabilită
suplimentar în sarcina persoanei fizice R., CNP ..., prin Decizia
nr. ....2019 referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor
fiscale, emisă de Direcția Regională Vamală X- Biroul Vamal de Interior
X, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1, este învestită să analizeze dacă persoana
fizică datorează această sumă, în condiţiile în care debitele pentru care
s-au calculat sunt datorate și nu au fost achitate la termenele scadente.

În fapt, prin Actul constatator nr. .2002, Direcția Generală a Vămilor-
Direcția Generală Vamală Interjudețeană X Biroul Vamal de Control și
Vămuire la Interior, a stabilit în sarcina persoanei fizice R. suma de S lei,
reprezentând:
 S lei - taxe vamale;
 S lei - accize;
 S lei - TVA.

Actul constatator nr. ..2002 a fost comunicat contribuabilului la data
de ..2002.

Prin Decizia de soluționare nr. ..2002, Direcția Generală a Finanțelor
Publice a județului Y decide suspendarea soluționării contestației formulate
de R. împotriva Actului constatator nr. .2002, emis de Direcția Generală a
Vămilor-Direcția Generală Vamală Interjudețeană X-Biroul Vamal de Control
și Vămuire la Interior, cu privire la suma de S lei, reprezentând:
 S lei - taxe vamale;
 S lei - accize;
 S lei - TVA, reluarea soluționării pe fond urmând a avea loc la rămânerea

definitivă a soluției pe latură penală.
Prin Decizia de soluționare nr. ..2004, Direcția Generală a Finanțelor

Publice a județului Y decide respingerea ca neîntemeiată a contestației
formulate de R. împotriva Actului constatator nr. ..2002, emis de Direcția
Generală a Vămilor-Direcția Generală Vamală Interjudețeană X-Biroul Vamal
de Control și Vămuire la Interior, cu privire la suma de S lei, reprezentând:
 S lei - taxe vamale;
 S lei - accize;
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 S lei - TVA.
Prin Actul constatator nr. .2002, Direcția Generală a Vămilor-Direcția

Generală Vamală Interjudețeană X-Biroul Vamal de Control și Vămuire la
Interior, a stabilit în sarcina persoanei fizice R. suma de S lei, reprezentând:
 S lei - taxe vamale;
 S lei - accize;
 S lei - TVA.

Actul constatator nr. .2002 a fost comunicat contribuabilului la data
de .2002.

Prin Decizia de soluționare nr. ..2002, Direcția Generală a Finanțelor
Publice a județului Y decide suspendarea soluționării contestației formulate
de R. împotriva Actului constatator nr. ..2002, emis de Direcția Generală a
Vămilor-Direcția Generală Vamală Interjudețeană X-Biroul Vamal de Control
și Vămuire la Interior, cu privire la suma de S lei, reprezentând:
 S lei - taxe vamale;
 Slei - accize;
 S lei - TVA, reluarea soluționării pe fond urmând a avea loc la

rămânerea definitivă a soluției pe latură penală.
Prin Decizia de soluționare nr. .2004, Direcția Generală a Finanțelor

Publice a județului Y decide respingerea ca neîntemeiată a contestației
formulate de R. împotriva Actului constatator nr. .2002, emis de Direcția
Generală a Vămilor-Direcția Generală Vamală Interjudețeană X-Biroul Vamal
de Control și Vămuire la Interior, cu privire la suma de S lei, reprezentând:
 S lei - taxe vamale;
 Slei - accize;
 Slei - TVA.

Prin Actul constatator nr. .2002, Direcția Generală a Vămilor-Direcția
Generală Vamală Interjudețeană X-Biroul Vamal de Control și Vămuire la
Interior, a stabilit în sarcina persoanei fizice R. suma de S lei, reprezentând:
 S lei - taxe vamale;
 S lei - accize;
 S lei - TVA.

Actul constatator nr. .2002 a fost comunicat contribuabilului la data
de .2002.

Prin Decizia de soluționare nr. .2002, Direcția Generală a Finanțelor
Publice a județului Y decide suspendarea soluționării contestației formulate
de R.împotriva Actului constatator nr. .2002, emis de Direcția Generală a
Vămilor-Direcția Generală Vamală Interjudețeană X-Biroul Vamal de Control
și Vămuire la Interior, cu privire la suma de S lei, reprezentând:
 S lei - taxe vamale;
 Slei - accize;
 Slei - TVA, reluarea soluționării pe fond urmând a avea loc la rămânerea

definitivă a soluției pe latură penală.
Prin Decizia de soluționare nr. .2004, Direcția Generală a Finanțelor

Publice a județului Ydecide respingerea ca neîntemeiată a contestației
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formulate de R.împotriva Actului constatator nr. .2002, emis de Direcția
Generală a Vămilor-Direcția Generală Vamală Interjudețeană X-Biroul Vamal
de Control și Vămuire la Interior, cu privire la suma de S lei, reprezentând:
 S lei - taxe vamale;
 Slei - accize;
 S lei - TVA.

Pentru neachitarea la scadență a accizelor în sumă de S lei, stabilite
prin Actele Constatatoare nr. .2002, nr. .2002 și nr. .2002, emise de Direcția
Generală a Vămilor-Direcția Generală Vamală Interjudețeană X-Biroul Vamal
de Control și Vămuire la Interior pe numele Persoanei fizice R., s-au
calculat pentru perioada 01.01.2014-31.12.2018 dobânzi în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadență a TVA în sumă de S lei, stabilită prin
Actele Constatatoare nr. .002, nr. .2002 și nr. .2002, emise de Direcția
Generală a Vămilor-Direcția Generală Vamală Interjudețeană Iași-Biroul
Vamal de Control și Vămuire la Interior pe numele Persoanei fizice R , s-au
calculat pentru perioada 01.01.2014-31.12.2018 dobânzi în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadență a taxelor vamale în sumă de S lei,
stabilite prin Actele Constatatoare nr. .2002, nr. .2002 și nr. .2002, emise de
Direcția Generală a Vămilor-Direcția Generală Vamală Interjudețeană X-
Biroul Vamal de Control și Vămuire la Interior pe numele Persoanei fizice R.
s-au calculat pentru perioada 01.01.2014-31.12.2018 dobânzi în sumă de
S lei.

Prin contestația formulată, petentul susține că nu datorează nici o
sumă bugetului de stat întrucât nu i s-au adus la cunoștință care sunt debitele
pe care le datorează și care sunt bunurile supuse vămuirii și pentru care s-au
stabilit obligații fiscale în sarcina sa.

În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile:
 Art. 119 și art. 120 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul

de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
unde se precizează:

ART. 119
“Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor

a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi
penalităţi de întârziere.

[…]
(3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul

căruia îi aparţine creanţa principală.
(4) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin

decizii întocmite în condiţiile aprobate prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu excepţia situaţiei
prevăzute la art. 142 alin. (6)”.

ART. 120
“Dobânzi
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(1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat
titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a
obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă
şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

[...](7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de
întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale”.
 Începând cu 01.03.2014, prevederile art. 120 alin. (7) s-au modificat prin

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-
bugetare, unde la art. III pct. 14 se precizează:

“14. La articolul 120, alineatul (7) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"(7) Nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de
întârziere."".
 Începând cu 01.01.2016, sunt aplicabile prevederile art. 173, art. 174 din

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, unde se precizează:

ART. 173
“Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor

a obligaţiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi
şi penalităţi de întârziere.

[...]
(4) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul

căruia îi aparţine creanţa principală.
(5) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin

decizii, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 227 alin. (8).
(6) Dobânzile şi penalităţile de întârziere pot fi actualizate anual,

prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia ratei dobânzii de
referinţă a Băncii Naţionale a României”.

ART. 174
“Dobânzi
(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere,

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la
data stingerii sumei datorate, inclusiv.

[…]
(5) Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de

întârziere”.
Conform acestor prevederi legale se reține că, pentru neachitarea la

termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează
după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu
ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei
datorate inclusiv și este în procent de 0,04%/zi pentru perioada 01.01.2014-
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28.02.2014, 0,03%/zi pentru perioada 01.03.2014-31.12.2015, sau 0,02%/zi
pentru perioada 01.01.2016-31.12.2018.

Din documentele existente la dosarul cauzei se reține că, pentru
neachitarea la scadență a taxelor vamale, a accizelor și a TVA stabilite prin
Actele constatatoare nr. .2002, nr. .2002 și nr. .2002, emise de Direcția
Generală a Vămilor-Direcția Generală Vamală Interjudețeană X-Biroul Vamal
de Control și Vămuire la Interior, organul vamal din cadrul Direcției Regionale
Vamale X- Biroul Vamal de Interior Y a stabilit în sarcina petentului dobânzi
pentru perioada 01.01.2014-31.12.2018.

Referitor la susținerea contestatorului potrivit căreia nu
datorează nici o sumă bugetului de stat întrucât nu i s-au adus la cunoștință
care sunt debitele pe care le datorează și care sunt bunurile supuse vămuirii
și pentru care s-au stabilit obligații fiscale în sarcina sa, facem precizarea că
nu poate fi reținută în soluționarea favorabilă a contestației afirmația sa,
întrucât debitele datorate i-au fost aduse acestuia la cunoștință în datele
de .2002 și respectiv .2002.

La dosarul cauzei se regăsesc confirmările de primire a celor trei
acte constatatoare: nr. .2002, nr. .2002 și nr. .2002 care au generat
accesoriile contestate.

Mai mult, facem precizarea că petentul a formulat contestație
împotriva celor trei acte constatatoare, de unde rezultă încă o dată că a avut
cunoștință de existența acestora și a debitelor înscrise în acestea.

De asemenea, Decizia nr. ..2019 referitoare la obligațiile de plată
accesorii aferente obligațiilor fiscale, contestată de petent, a fost comunicată
acestuia în data de .2019, conform confirmării de primire existente în copie la
dosarul cauzei. Confirmarea de primire este semnată de către mama
petentului, iar conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 134/2010 din 1
iulie 2010, republicată, privind Codul de procedură civilă, cu modificările și
completările ulterioare, se consideră că procedura de comunicare a fost
îndeplinită în mod legal:

ART. 163
“Procedura de comunicare
(1) Comunicarea citaţiei se va face persoanei în drept să o

primească, care va semna dovada de înmânare certificată de agentul
însărcinat cu înmânarea.

[...]
(6) Dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu ori reşedinţă sau,

după caz, sediu, agentul îi va înmâna citaţia unei persoane majore din
familie sau, în lipsă, oricărei alte persoane majore care locuieşte cu
destinatarul ori care, în mod obişnuit, îi primeşte corespondenţa”.

Întrucât petentul a formulat în termen legal contestație împotriva
Deciziei nr. .2019 referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente
obligațiilor fiscale, se reține că acesta a intrat în posesia acesteia.

De asemenea, decizia contestată are atașată o anexă în care sunt
înscrise documentele prin care s-au individualizat sumele de plată (AC .2002),
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categoria de sumă (dobânzi accize, dobânzi tva şi dobânzi taxe vamale),
perioada pentru care s-au calculat, valoare debit lei, numărul de zile, cota și
valoarea accesoriilor.

Prin urmare, i s-au adus la cunoștință debitele datorate precum și
care sunt accesoriile și perioada pentru care s-au calculat.

Referitor la susținerea petentului că nu i s-au adus la cunoștință
care sunt bunurile mobile/imobile care au făcut obiectul vămuirii și pentru
care au fost stabilite obligații de plată, precizăm că acest fapt i-a fost
prezentat prin Actele constatatoare nr. ..2002, nr. .2002 și nr. .2002
contestate de petent la momentul respectiv.

Având în vedere prevederile legale invocate și analizate la acest
capăt de cerere, faptul că debitele sunt datorate și nu au fost achitate la
termenele scadente, contestațiile formulate cu privire la debite au fost
respinse ca neîntemeiate, faptul că petentul nu depune documente din care
să rezulte că a achitat debitele datorate, și ținând cont și de principiul de
drept “accesorium sequitur principale” (accesoriul urmează principalul),
urmează să se respingă ca neîntemeiată contestaţia formulată Persoana
Fizică R. împotriva Deciziei nr. ..2019 referitoare la obligațiile de plată
accesorii aferente obligațiilor fiscale, cu privire la suma de S lei,
reprezentând:
 Slei - dobânzi taxe vamale;
 S lei - dobânzi accize;
 S lei - dobânzi TVA.

Pentru considerentele prezentate în conţinutul deciziei, în temeiul
prevederilor legale invocate şi în baza art. 279 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi în
baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Directorul General al
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi,

DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de
Persoana Fizică R. împotriva Deciziei nr. ..2019 referitoare la obligațiile de
plată accesorii aferente obligațiilor fiscale, emisă de Direcția Regională
Vamală Iaşi - Biroul Vamal de Interior Vaslui, cu privire la suma de S lei,
reprezentând:
 S lei - dobânzi taxe vamale;
 S lei - dobânzi accize;
 S lei - dobânzi TVA.


